
Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 18.7.2016 v 19:00 na OÚ Babice 

Zápis č. 12 

 

Přítomni:  

Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Haluza Karel, Jež Miroslav, Havlová Marcela, Šebková Helena, 

Dvořáková Vlaďka, Kufner Dan, Rathouský Pavel, Vrábelová Kateřina 

Hosté: viz přiložená prezenční listina  

Program:  

1) Schválení zápisu z minulého zasedání, ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 

2) Investiční příspěvek na žaluzie pro MŠ  

3) Rozpočtové opatření č. 2 

4) Výběr dodavatele na rekonstrukci zvoničky  

5) Nová OZV pro spalování suchých rostlinných materiálů 

6) Kácení a prořez stromů v obci – poškození automobilu po pádu větve 

7) Došlá pošta 

8) Stavební pošta 

9) Ostatní  

Souhlasí 11 členů ZO.  

 

1) Schválení zápisu z min. zasedání, ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 

Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis z 20.6.2016 schválen 9 hlasy ZO, 2 se zdrželi. 
 
Jako ověřovatelé byli navrženi: p. Šebková a p. Kufner 
jako zapisovatel byla navržena: Marcela Marks 
Hlasování: návrh schválen 11 hlasy ZO 

 

2) Investiční příspěvek na žaluzie pro MŠ 

 Návrh usnesení č. 1/12/2016: 
ZO schvaluje investiční příspěvek na pořízení okenních žaluzií pro MŠ ve výši 30 000 Kč. 
Hlasování: 11 pro. Usnesení bylo přijato. 

 

3) Rozpočtové opatření č. 2 

Návrh usnesení č. 2/12/2016: 
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2016, viz Příloha 1.  
Hlasování:  11 pro. Usnesení bylo přijato. 

 

 

 



4) Výběr dodavatele na rekonstrukci zvoničky 

ZO vybírá dodavatele na rekonstrukci zvoničky v ul. Mlejnská. Z pěti oslovených firem dodaly cenovou 
nabídku tři firmy. 

Návrh usnesení č. 3/12/2016: 
ZO vybírá dodavatele pro rekonstrukci zvoničky – fy. Adap.cz s.r.o.   
Hlasování:  11 pro. Usnesení bylo přijato. 

ZO pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o dílo s fy. Adap.cz s.r.o. 

  

5) Nová OZV pro spalování suchých rostlinných materiálů 

Návrh usnesení č. 4/12/2016: 
ZO schvaluje novou OZV č. 2/2016, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných 
materiálů v obci.   
Hlasování:  11 pro. Usnesení bylo přijato. 

 

6) Poškození automobilu po pádu větve 
 
Starosta informoval zastupitele o poškozeném automobilu po pádu větve ze stromu stojícím na obecním 
pozemku. Věc předána na pojišťovnu.  

 

7) Došlá pošta 

a) Věcné břemeno ČEZ   

Návrh usnesení č. 5/12/2016: 
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-6004555/VB/02-Babice u Říčan – 
kNN-Černá hora pro č.p. 0155 se společností ČEZ distribuce a.s., zast. Spol. Maděra a Šípek – spol. s 
r.o.  
Hlasování:  11 pro. Usnesení bylo přijato. 

ZO pověřuje starostu k podpisu Smlouvy se společností ČEZ distribuce a.s., zast. Spol. Maděra a Šípek – 
spol. s r.o.  
 

b) Dar spolku SDH od fy. Metrostav 

Návrh usnesení č. 6/12/2016: 
ZO souhlasí s přijetím finančního daru spolku SDH Babice od fy. Metrostav ve výši 30 000 Kč. 
Hlasování:  11 pro. Usnesení bylo přijato. 

ZO pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy s fy. Metrostav. 

c) Krajské volby 2016 
Starosta informoval ZO dle zák. 130/200 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů ve znění pozdějších 
předpisů a stanovil min. počet členů komise v počtu 6 členů.    

 



Návrh usnesení č. 7/12/2016: 
ZO souhlasí s počtem členů volební komise v počtu min. 6 členů dle zák. 130/200 Sb. o volbách do 
zastupitelstev krajů ve znění pozdějších předpisů. 
Hlasování:  11 pro. Usnesení bylo přijato. 

d) Plná moc pro fy. ROPID  
ZO pověřuje starostu k podpisu plné moci pro fy Ropid na zajištění notifikace ve věstníku EU pro 
soutěže veřejných služeb v přepravě cestujících.  
 

8) Stavební pošta 

a) OUB/0309/2016 – Oznámení stavby – částečné oplocení pozemku p.č.238/70 
ZO bere na vědomí.  

b) OUB/0357/2016 – Oznámení stavby – změna stávajícího plotu p.č. 264/7 

ZO bere na vědomí.  
c) OUB/0354/2016 – Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí  

ZO bere na vědomí.  
d) OUB/0355/2016 – Společný souhlas – Rodinný dům na poz. p.č. 235/12 

ZO bere na vědomí.  
e) OUB/0351/2016 – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy -  přechodná úprava silničního provozu 

z důvodu výstavby chodníku 18.7. – 30.9.2016 

 ZO bere na vědomí.  
f) OUB/0346/2016 – Rozhodnutí – stavební povolení Mukařov ČOV – změna stavby – dostavba objektu 

stíraných česlí 

 ZO bere na vědomí.  
g) OUB/0332/2016 – Oznámení zahájení společného řízení – RD na pozemku p.č. 74/13 

ZO bere na vědomí.  
h) OUB/0333/2016 – Žádost o souhlas s oplocením pozemku na poz. p.č. 84/123 

 ZO bere na vědomí.  
i) OUB/0329/2016 – Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru – RD na pozemku p.č. 84/182 

ZO bere na vědomí.  
j) OUB/0320/2016 – Oznámení zahájení řízení – studna vrtaná na pozemku p.č. 227/25 

 ZO bere na vědomí.  
k) OUB/0347/2016 – Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru – RD na pozemku p.č. 74/36 

ZO bere na vědomí.   
l) OUB/0350/2016 – Upozornění na změnu výšky terénu na pozemku 

Majitel je povinen dodržet stavební povolení, výšky podle výkresu „koordinační situace“.  
m) OUB/0358/2016 – Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci RD na pozemku p.č. 95/26 

ZO nesouhlasí, není v souladu s územním plánem, na uvedené parcele není povolena výstavba 
rodinného domu. 
 

 

9) Ostatní  

a) Prezentace Ing. Arch. Šmelhause a jeho vize rekonstrukce budovy staré školy 
P. Šmelhaus představil svou vizi rekonstrukce a využití budovy staré školy. Uvedl pozitiva a negativa 
jednotlivých řešení (nástavba, přístavba).      
 

b) Předávací protokol Lesopark 
 

Návrh usnesení č. 8/12/2016: 
ZO schvaluje předávací protokol k Lesoparku od MC Babický drak a pověřuje starostu k převzetí 
Lesoparku do majetku obce. 
Hlasování:  11 pro. Usnesení bylo přijato. 



ZO pověřuje starostu k podpisu předávacího protokolu k Lesoparku Babice od MC Babický drak.  
 

c) Oprava propustku v ul. Matějkova 
ZO souhlasí s bezpečnostní opravou propustku v ul. Matějkova firmou Vintex.  
 

d) Žádost o souhlas s pořádáním Babických lesohrátek dne 3.9.2016 MC Babický drak 
ZO souhlasí.   
 

e) Pronájem sportovního hřiště  
K záměru pronájmu sportovního hřiště se zastupitelstvu přihlásily spolky TJ Sokol a SK Babice. ZO 
pověřuje starostu k podpisu Smluv o pronájmu s výše uvedenými.   
 

f) Změna názvu poskytovatele služby Geosense 
ZO pověřuje starostu k podpisu Dohody o převodu práv a povinností ze smlouvy o poskytování 
servisních služeb z firmy CLEERIO s.r.o (dříve Geosense s.r.o.) na PPtip s.r.o. 
 

g) Zabezpečovací systémy na majetku obce  
Starosta informoval o možnosti rozšíření systému Jablotron vedle obecního úřadu na další obecní 
majetek. Současný systém Evolve se ukazuje jako poruchový.  
 

h) Rozšíření pojistky na přístavbu hasičské zbrojnice 
Starosta informoval o rozšíření pojistky na přístavbě hasičské zbrojnice.  
 

i) Obnova Dendrologického průzkumu 
ZO souhlasí s obnovením dendrologického průzkumu v obci. 
 

j) Zpráva z kontrolního výboru  
Zpráva č. 1/2016 byla dokončena a uložena na OÚ. 

 
 

 
Po kontrole úkolů a vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 21:35 hod. ukončeno. 
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č.12 

konaného dne 18.7.2016 

Zastupitelstvo obce Babice (ZOB) na svém zasedání v počtu 11 přítomných 

SCHVALUJE: 

 1/12/2016 – ZOB schvaluje investiční příspěvek na pořízení okenních žaluzií pro MŠ ve výši 30 000 
Kč. 

 2/12/2016 - ZOB ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2016, viz Příloha 1. 

 3/12/2016 – ZOB vybírá dodavatele pro rekonstrukci zvoničky – fy. Adap.cz s.r.o.   

 4/12/2016 – ZOB schvaluje novou OZV č. 2/2016, kterou se stanovují podmínky pro spalování 
suchých rostlinných materiálů v obci.   

 5/12/2016 – ZOB schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-
6004555/VB/02-Babice u Říčan – kNN-Černá hora pro č.p. 0155 se společností ČEZ distribuce a.s., 
zast. Spol. Maděra a Šípek – spol. s r.o.  

 6/12/2016 – ZOB souhlasí s přijetím finančního daru spolku SDH Babice od fy. Metrostav ve výši  
30 000 Kč. 

 7/12/2016 – ZOB souhlasí s min. počtem členů volební komise v počtu 6 členů dle zák. 130/200 Sb. 
o volbách do zastupitelstev krajů ve znění pozdějších předpisů. 

 8/12/2016 – ZOB schvaluje předávací protokol k Lesoparku od MC Babický drak a pověřuje 
starostu k převzetí Lesoparku do majetku obce. 
 
 

 

POVĚŘUJE: 

 starostu k podpisu Smlouvy o dílo s fy. Adap.cz s.r.o. na rekonstrukci zvoničky v Babičkách.  

 starostu k podpisu Smlouvy se společností ČEZ distribuce a.s., zast. Spol. Maděra a Šípek – spol. s 
r.o. o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-6004555/VB/02-Babice u Říčan – kNN-Černá 
hora pro č.p. 0155. 

 starostu k podpisu darovací smlouvy s fy. Metrostav na dar ve výši 30 000 Kč pro spolek SDH 
Babice. 

 starostu k podpisu plné moci pro fy Ropid na zajištění notifikace ve věstníku EU pro soutěže 
veřejných služeb v přepravě cestujících. 

 starostu k podpisu předávacího protokolu k Lesoparku Babice od MC Babický drak. 

 starostu k podpisu Smluv o pronájmu hřiště se spolky TJ Sokol a SK Babice. 

 starostu k podpisu Dohody o převodu práv a povinností ze smlouvy o poskytování servisních 
služeb z firmy CLEERIO s.r.o (dříve Geosense s.r.o.) na PPtip s.r.o. 
 
 

 
 

V Babicích dne:  18.7.2016 
Vyvěšeno dne:   23.7.2016 
Ověřovatelé zasedání: p. Šebková a p. Kufner 
Zapsala: Marcela Marks        

 

                                                                                                                                                         Jan Chadraba   
                     starosta obce 

 


